Drop Collective neix a finals del 2016 amb la idea d'explorar els camins que uneixen la
música jamaicana i el jazz i les possibilitats úniques que ofereix una secció de 5 vents.
Després de l'èxit d'Stormin' (La Panchita Records, 2018) on el col·lectiu presenta un repertori
d'estàndards de jazz, s'obre una nova etapa carregada de temes originals.
Amb l'esperança de que la música ajudi a aportar llum als temps que vivim presenten:
Come Shine

Live

Videoclip

Espectacle dins del Programa.cat

Maria del Rio - Veu
Arnau Morell - Trompeta
Alba Alsina - Saxo alt
Iñigo Peña - Saxo tenor
Pablo Martín - Trombó
Andreu Domènech - Saxo baríton
Armando Erenas - Guitarra elèctrica
Daniel Ferruz - Teclats
Carlos Bayolo - Baix elèctric
Jake Klamburg - Batería

Come Shine es va gravar al febrer del 2021 a Estudis Ground
després del sotrac de la pandèmia. En el directe presenten els 10
temes de l'àlbum i afegixen temes antics i d'altres únics de
l'espectacle en viu. La durada total és de 70' adaptable.

D'aquests 5 anys caldria destacar:
Al 2016 gravàven els primers dos temes a Cardedeu.
Al 2017 van presentar el projecte al públic al Koitton Club de Sants, després van actuar a llocs com l'Estival de
Jazz d'Igualada, Nowa Reggae i Festival Ítaca de l'Empordà on van conèixer al Dr. Ring Ding, que el trobareu
col·laborant en el primer àlbum. El mateix any van rebre la primera beca de les Cases de la Música per gravar
Stormin'. Un Verkami amb més de 120 mecenes van fer possible el projecte.
Al 2018 i 2019 van fer la gira Stormin' que els va portar, d'entre d'altres, al Festival de Jazz de Barcelona, a les
Festes de la Mercè, a les Nits de Jazz de la Pedrera, Festes del Tura d'Olot, Andorra i molts d'altres.
Al febrer del 2020 despedien Stormin' amb un Jamboree ple i sortia el recopliatori Jamaicat (Liquidator Records,
2020), on aporten el tema "What a difference".
A la tardor del 2020 presenten nou videoclip i nou directe a la Fira de la Mediterrània de Manresa.

